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Studeren aan de

www.eur.nl/bachelor
17 november 2012 - 13 april 2013

www.tilburguniversity.edu/bachelor
18 & 19 oktober 2012 - 4 & 5 april 2013

www.studereninnijmegen.nl
3 november 2012 - 13 april 2013

www.utwente.nl/bachelor
16 & 17 november 2012 - 22 & 23 maart 2013

www.rug.nl/studiekiezers
2 november 2012 - 1 februari 2013

www.uu.nl/bachelor
23 & 24 november 2012 - 16 maart 2013

www.opendagen.tudelft.nl
19 & 22 oktober 2012 - 4 & 5 april 2013

www.tue.nl/opendagen
19 & 20 oktober 2012 - 18 & 19 januari 2013

5 & 6 april 2013
www.vu.nl/opleidingen

3 november 2012 - 9 maart 2013

www.uva.nl/voorlichting
1 december 2012 - 23 maart 2013

www.wageningenuniversity.nl/studiekiezer
17 november 2012 - 13 april 2013

www.unileidenbachelors.nl
20 oktober 2012 - 26 januari 2013 - 6 april 2013

www.maastrichtuniversity.nl/studeren
17 november 2012 - 23 maart 2013

Universiteiten & 
bachelor open dagen

Colofon

Je gids op weg naar 
een universitaire studie
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InschrIjven en aanmelden
Inschrijven en aanmelden doe je online via www.studielink.nl. 
Studielink geeft jouw gegevens door aan de universiteit en aan DUO 
(voorheen Informatie Beheer Groep). Voor numerus fixusopleidingen 
(met een beperkt aantal beschikbare plaatsen) geldt dat je je vóór 15 mei 
moet hebben aangemeld. De deadlines voor overige opleidingen zijn te 
vinden bij de universiteit van jouw keuze.

GevolGen lanGstudeerdersmaatreGel
Als gevolg van de langstudeerdersmaatregel mag je maximaal één 
jaar vertraging oplopen in de bachelorfase en maximaal één jaar in de 
masterfase. Loop je meer studievertraging op, dan betaal je iets meer dan 
€3000,- extra collegegeld per jaar. De langstudeerdersmaatregel geldt 
per 1 september 2012. www.studielink.nl

Studeren aan een universiteit is 
meer dan colleges volgen en thuis 
in de studieboeken duiken. Een 
universitaire bul heeft voordelen. 
Academische studenten zijn 
zelfstandig en leergierig, ze nemen 
niet zomaar iets voor waar aan. 
Waar op het hbo je studiepad 
grotendeels is vastgelegd, heb je 
op de universiteit de vrijheid om 
je studie naar eigen inzicht vorm 
te geven, bijvoorbeeld door het 

volgen van keuzevakken en spe-
cialisaties. Zo ontdek je waar jouw 
interesses liggen en pas je daar 
je studierichting op aan. Na het 
behalen van je bachelordiploma 
heb je de mogelijkheid om door te 
stromen naar een masteropleiding. 
Dit kan aan je eigen universiteit, 
maar ook aan een andere universi-
teit in binnen- of buitenland.

Het studeren aan een universiteit 

brengt ook voor later voordelen 
met zich mee. Je bent niet alleen 
voorbereid op de arbeidsmarkt, 
maar ook op een carrière als 
wetenschappelijk onderzoeker. 
Je hebt bewezen te beschikken 
over een academisch denkniveau 
en juist dat is waar werkgevers 
vaak naar op zoek zijn.

Dus, ben je zelfstandig, gemoti-
veerd, nieuwsgierig en beschik je 
over een kritische houding? Dan 
ben jij de juiste persoon om aan  
de universiteit te studeren!

Proefstuderen, sPeeddaten of meeloPen
Als je eenmaal weet welke opleiding je wilt volgen, is het een goed idee 
om eens een dagje te gaan proefstuderen. Je neemt dan een dag actief 
deel aan het onderwijs van een door jou gekozen opleiding. Je kunt een 
hoorcollege, practicum of werkgroep volgen en op die manier kennis-
maken met wetenschappelijk onderzoek en het onderwijsmodel van 
die universiteit. Zo krijg je een realistisch beeld van studeren aan een 
universiteit. Ga voor meer informatie over de voorlichtingsactiviteiten naar 
de site van de universiteit.

studIekeuze123 maakt jouw keuze oPtImaal
Studiekeuze123.nl is een zeer uitgebreide online studiewijzer. Het is 
een officiële website van de overheid, dus objectief en niet-commercieel. 
De site geeft een overzicht van alle opleidingen in het hoger onderwijs. 
Je kunt hier opleidingen met elkaar vergelijken en aangeven wat jij 
belangrijke keuzecriteria vindt.

BIndend studIeadvIes
Universiteiten doen hun best om jou het beste onderwijs te geven. 
De universiteiten vragen jou ook om je best te doen. Steeds meer 
opleidingen kennen een bindend studieadvies (BSA). Als je te weinig 
studiepunten haalt in het eerste jaar kun je te horen krijgen dat je met 
je studie moet stoppen: je krijgt dan een negatief bindend studieadvies. 
Op www.studiekeuze123.nl kun je bij ‘Facts and Figures’ zien of een 
opleiding een BSA heeft.

Universiteit: 
de juiste keuze?

Op naar het eerste jaar: 
een goed studiekeuzeadvies.

Een studie kiezen kan 
lastig zijn, er zijn zoveel 
mogelijkheden! En welke 
studie past nu echt bij jou?

Natuurlijk helpt je omgeving je 
bij dit moeilijke besluit: school, 
ouders, vrienden. Maar ook de 
universiteiten beseffen dat het een 
heel lastige beslissing kan zijn. Zij 
kunnen je alle informatie geven 
die je nodig hebt. Door jezelf eerst 
breed te oriënteren (informatie 
opvragen, open dagen en andere 
studiekeuze-activiteiten bezoeken, 
praten met docenten en studenten) 
kom je tot een goed beeld van 
(het verschil tussen) studies en 
universiteiten. 
Ook als je je al bij Studielink hebt 
ingeschreven, maar toch nog 
twijfelt, geven de universiteiten je 
extra hulp. Zij organiseren vaak 
intakegesprekken, proefstu-
deerdagen, of andere vormen van 
matchingactiviteiten om tot een 
goed studiekeuzeadvies te komen. 
Dat maakt het voor jou én de uni-
versitaire opleiding makkelijker om 
te bepalen of jullie een match heb-
ben. Want jij moet bij die opleiding 
passen, net als die opleiding bij 
jou moet passen. Alleen dan kun je 
succesvol je studie afronden.

Een nieuw leven staat jou te wachten. Maar hoe weet je 
of je geschikt bent voor de universiteit? Deze folder helpt 
je op weg.

studIefInancIerInG 
aanvraGen
Studiefinanciering moet je apart 
aanvragen bij DUO. 
Je kunt studiefinanciering 
aanvragen als je aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

Je bent jonger dan 30 jaar

Je hebt de Nederlandse 
nationaliteit

Je volgt een voltijds 
of duale opleiding

Als je recht hebt op studie-
financiering heb je ook recht op 
een ov-studentenkaart.

Je studiefinanciering kan bestaan 
uit een basisbeurs, een aanvul-
lende beurs, een rentedragende 
lening en een collegegeldkrediet. 
Het collegegeldkrediet is een 
lening die je kunt aanvragen voor 
het betalen van je collegegeld.
www.duo.nl
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